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twee sectorgidsen G-037 en G-012

Beste OCI,
In het bericht aan de OCI nr 2011/1 van Codiplan van 28/1/2011, is de korting voor combinatie van de
certificatie voor de G-012 en de G-037 aangekondigd. Een extract van dit bericht is hieronder nog eens
herhaald, en wordt vervolgens meer in detail besproken wat de praktische modaliteiten betreft.
Nieuwe korting voor de combinatie G-012 en G-037 vanaf 1/4/2011
Landbouwbedrijven die zowel de dierlijke als de plantaardige sectorgids laten certificeren op hun bedrijf,
zullen voor de audits uitgevoerd vanaf 1/4/2011 kunnen profiteren van een korting op de Codiplan en de
Vegaplanbijdrage. Ipv 60 euro wordt dan een verminderde bijdrage van 48 euro van toepassing per
sectorgids.
Praktisch voorbeeld:
- Een gemengd landbouwbedrijf laat op 1/4/2011 of later een combi-audit G-012 en G-037 uitvoeren,
dan bedraagt de sectorgidsbijdrage 48 + 48 = 96 euro ipv 120 euro.
- Een gemengd landbouwbedrijf heeft een lopend G-012 certificaat dat geldig is tot 2012. Indien op dit
bedrijf een G-037 audit uitgevoerd wordt op 1/4/2011 of later, dan bedraagt de sectorgidsbijdrage
hiervoor 48 ipv 60 euro. Hetzelfde geldt uiteraard voor een bedrijf dat eerst over een G-037 certificaat
beschikt en tijdens de looptijd ervan bijkomend een G-012 audit laat uitvoeren. Ook hier is een
gebruiksrecht van 48 ipv 60 euro van toepassing.
Praktische toepassing
- de korting is enkel van toepassing bij de uitvoering van de audit voor de G-012 en de G-037
sectorgidsen, NIET voor G-037 attestatie, CodiplanPLUS certificatie of IKKB zonder G-012.
- deze korting wordt bepaald door de auditdatum (audits uitgevoerd vanaf 1/4/2011)
- het is aan te bevelen om uitgevoerde audits voor de G-012 en/of de G-037, zo snel mogelijk in onze
databank in te brengen, ook al is de certificatiebeslissing nog niet genomen. Indien de dierlijke en de
plantaardige sectorgids door 2 verschillende OCI's uitgevoerd worden, kan de tweede OCI in onze
databank nagaan of er sprake is van een combi-korting of niet.
- de korting op de bijdrage voor beide gidsen is wegens praktische haalbaarheid enkel mogelijk indien
de beide audits op dezelfde dag uitgevoerd worden.
- de korting zal met een aparte code en met een negatief bedrag op de factuur vermeld worden.
Hieronder twee mogelijke praktijgevallen.
1) Praktijkgeval 1: een bedrijf heeft al een lopend G-012 of G-037 certificaat.
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Wordt op 1/4/2011 of later en tijdens de looptijd van het andere certificaat, de dierlijke of plantaardige
tegenhanger uitgevoerd, dan is op het gebruiksrecht van deze laatste een korting van toepassing van €
12 per 3 jaar (of € 4 per jaar).
Na het inbrengen van het auditresultaat zal door Vegaplan/Codiplan een bedrag gefactureerd worden
van €60 met apart een korting van €12 euro op de bijdrage.
2) Praktijkgeval 2: op een bedrijf wordt op 1/4/2011 of later en op dezelfde dag (en door dezelfde OCI)
zowel de G-012 als de G-037 uitgevoerd.
Dan zijn de kortingen toepasbaar op het gebruiksrecht van beide gidsen.
Na het inbrengen van het auditresultaat voor de G-012 zal door Vegaplan een bedrag gefactureerd
worden van €60 met apart een korting van €12 euro op de Vegaplanbijdrage.
Na het inbrengen van het auditresultaat voor de G-037 zal door Codiplan een bedrag gefactureerd
worden van €60 met apart een korting van €12 euro op de Codiplanbijdrage.
Het is nodig dat beide audits ingebracht zijn op het moment dat de certificatiebeslissing voor één van
beide audits ingebracht wordt in de databank.
Het is hierbij niet nodig dat de certificatiebeslissingsdatum op dezelfde dag valt.
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